
 
 
 

Tirsdagsnyt den 25-06-2019 
 
 
Kommende aktiviteter: 
D. 27.juni  Dimission for 9. klasse samt familie 
D. 28. juni  Sidste skoledag inden sommerferien. Dagen  
  slutter 12.50 
D. 9. august  1. skoledag efter ferien 
 
 
Velkommen til …. 
Lea, der er startet i 6. klasse. Vi håber, du og din familie vil falde godt til på skolen.  
 
 
Også velkommen til …. 
Lærke, der er startet i 6. klasse. Vi håber, du vil falde godt til på skolen.  
Lærke er storesøster til Lucas Emil i 2. klasse. 
 

 
Første skoledag efter sommerferien 
Første skoledag efter ferien er fredag den 9. august fra kl. 
8.00-11.00.  
 
 
 

 
Glemt tøj m.m. 
Hvis jeres børn mangler en trøje, et par shorts, en sko eller andet…. 
Så er der mulighed for at tage et kig i de glemte sager. 
Alt er lagt frem ved Mortens kontor! 
 
 
Øv men tillykke til Bettina 
Bettina har fået stilling som lærer på Broby Friskole til august. Det er vi selvfølgelig kede af 
som skole, men vi er glade på Bettinas vegne.  
Vi arbejder i forskellige løsninger, og I vil høre nærmere, så snart vi ved noget mere.  
 
 
Afsked med Bettina og Carsten 
Vi tager afsked med Bettina og Carsten til morgensang på torsdag. 
 
 
Skema 
Der arbejdes på, at, eleverne får deres nye skema med hjem torsdag. 
 
 
Kalender  
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Kalender for næste skoleår kommer på intra i løbet af uge 27 
 
 
Dimission d. 27. juni fra ca. 19.30 til ca. 22.00 
Kære 9. klasse 
Jeres tid på Nr. Lyndelse Friskole er ved at være ende. 
Tak for alle de mange gode år, vi har haft sammen og held og lykke fremover. 

Vi håber selvfølgelig, I vil komme forbi og hilse på en gang imellem 😊 

 
Inden I tager afsted, vil vi dog gerne tage ordentlig afsked med jer og jeres forældre – 
søskende er også velkomne.  
Derfor vil vi gerne invitere jer til dimission torsdag d. 27. juni kl. 19.30 (lige efter 
fællesspisning) Her vil være taler, sange m.m., og I skal selvfølgelig også have udleveret 
jeres afgangspapirer. 
Vi ser frem til et par hyggelige timer sammen med jer og jeres familier. 
Med venlig hilsen 
Lærerne på Nr. Lyndelse Friskole 

 
 
Valgfag: 
Folketinget har besluttet at styrke praksisfagligheden i skolen, og derfor skal alle 8. 
klasses elever fra skoleåret 2020 - 2021 aflægge en prøve i et praksisfagligt fag – et 
såkaldt valgfag. Karakteren herfra tæller med på afgangsbeviset.  
 
Vi har hos os besluttet, at vi vil tilbyde to valgfag:  Det ene er Musik. Det andet er 
Håndværk og Design. Valgfaget kører i 7. og 8. klasse, og eleverne ønsker inden 
sommerferien et af valgfagene. (Kommende 7. og 8. klasse har allerede ønsket). Vi 
prøver, så vidt det er muligt at eleverne får deres 1. prioritet. Man kan ikke skifte valgfag 
undervejs, da man skal have haft valgfaget i 2 år, inden man skal til prøve i det. 
Kommende 8. klasse skal have valgfag, men skal ikke til prøve i faget, da det som før 
nævnt først gælder for skoleåret 2020-2021. 
 
Da undervisningen i valgfaget bygger videre på den undervisning, eleverne får i de yngre 
klasser, har vi valgt at lægge sløjd og håndarbejde sammen til faget Håndværk og Design. 
I vil senere modtage en beskrivelse af, hvad faget går ud på. Musikundervisningen i de 
yngre klasser er uændret. For at ”få plads” på skemaet til de ekstra timer i Håndværk og 
Design har vi måtte foretage lidt småjusteringer i forhold til andre praksisfaglige fag. 
 

Sidste skoledag er på fredag! Vi glæder os til en super hyggelig dag. 
Dagen starter med morgensang kl 8 hvorefter vi går i klasserne med hygge. Dernæst skal 
vi ud og lave et lagkage løb. Det skal afsluttes med at eleverne skal kreere en kage, der 
bliver bedømt og må spises til sidst. Vi slutter fælles af i salen og dagen slutter kl. 12:50 
hvor vi er helt klar til sommerferie. 

 

 
Rigtig god sommerferie til alle 
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